Årsmöte med historisk tillbakablick
Årsmötet blev som vanligt
besökt av den trogna skaran.
Glädjande nog syntes också
en del nya ansikten. Vi blev
ett femtiotal till slut.
Val och förvaltningsfrågor
behandlades i rask
takt.
Efter att Per-Axel informerat om aktuella frågor kritiserade en medlem kommunens
beslut att förse Linneavägen
och Atlestigen med trottoar.
Föreningens
förslag
till
lösningar hade avslagits av
kommunen. Medlemmen ombads
att
kontakta Per-Axel om
hjälp att utforma en protestskrivelse.

Han tog oss med på en lång
intressant
vandring
som
varade från 2000 f.Kr. till
idag. Vi fick höra om Vårdkasen vid vårbyklippan och
mycket annat. De fina bilderna kompletterade berättelsen på ett sätt som uppskattades. Det märktes av de

långa applåderna.
Till slut var det dags för
det fina närvarolotteriet.
Knappast någon blev lottlös.
Med skildringen i
huvudet
och en liten pryl i handen
kunde vi nöjda gå hemåt.
Väl mött nästa år.

När väl öl, läsk och goda
smörgåsar var inmundigade så
tog Huddinge hembygdsförening genom Hans Olsson till
orda.
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Tre i n b r o t t i S n ä t t r i n g e v a r j e v e c k a
Man öppnar den låsta ytterdörren och stiger in. Någon
har
slängt godispapper i
hallen.
Ytterkläderna tas
av. Märkligt, vad det är
kallt.
Är
något fönster
öppet?
Det drar nerifrån källaren.
I tvättstugan finner man orsaken. Glasrutan är sönderslagen. Full fart upp igen.
Man springer mellan rummen.
Överallt samma sak - öppnade
skåp,
utdragna lådor och
flyttade föremål. Det har
varit inbrott.
Någon har varit inne och
rotat i vårt hem. Tryggheten
har brutits. Hemmet har blivit orent på något sätt.
Vi har förlorat värdefulla
saker. En del kan man få
tillbaka genom försäkringen,
men det finns mycket som
inte kan ersättas med pengar, mormors vigselring till
exempel.
Oron och olusten
finns kvar en lång tid. Ska
de komma tillbaka?
Situationer som liknar den
här har många av oss råkat
ut för. Hur vanligt är det
egentligen?
Vi ringde Birger Olsson vid
huddingepolisen. Birger är
gammal segeltorpare och hade
själv
drabbats av inbrott.
Tre gånger, den senaste i
julas, var hans facit.
Han plockade fram uppgifter
om inbrotten i villor och
lägenheter i Huddinge kommun under de senaste åren.
Utvecklingen framgår av kurvorna.
Vi befinner oss nu i maj, en
lågsäsong för inbrott. Toppen är tydlig under sommaren. Inbrotten i lägenheter
håller sig ganska stadigt
kring 15 st/månad.
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Vid
en jämförelse mellan
villainbrotten 1986, under
april och juli, visar siffrorna på 17 respektive 65.

- I avvaktan på att samhället ska lösa
problemet med
brotten
måste
vi själva
skydda oss till stor del.

Låt oss se närmare på Snättringe med omkring 1/8 av
Huddinge kommuns invånare.

Birger Olsson beklagar att
samhället inte kan ställa
upp på ett bättre sätt. Det
blir att låsa in sig och
att omge sig med galler och
larm. Man kan fråga sig vem
som borde inlåsas.

Under det första kvartalet i
år hade Snättringe 14 av 93
inbrott i kommunen, ca 1/7.
Under denna tid drabbades vi
av ett inbrott/vecka.
En
snabb prognos för sommaren
pekar på 2-3 inbrott/vecka i
Snättringe.
Mellan 50 och 100 hushåll i
Snättringe blir utsatta för
inbrott varje år. Om vi räknar med ca 2500 hushåll är
risken att få inbrott 2-4 %.
Pelle Stevemar vid kriminalpolisens spaningsenhet säger
att Snättringe är ett mycket
lugnt område sett på brottslighet.
Villainbrotten är
spridda över hela området.
När det gäller bilinbrotten
är stora parkeringsplatser
som i Utsälje särskilt utsatta.

- Tänk särskilt på skymda
dörrar och fönster. Ta hjälp
av grannen om du reser bort.
Vi får hjälpas åt att hålla
ett vakande öga.
Vid pågående inbrott är en
tillkallad polisbil på plats
efter 2--10 minuter. Extremfallen är då ej medräknade.
- Idag är det i stort försäkringspremierna
som får
betala brottsligheten.
Hemmet
och tryggheten är
något som samhället måste
värna om, inte bara i vallöften utan också i praktiken.
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SNÄTTRINGEDALEN
- minst 100 nya lägenheter
- två-vånings flerbostadshus
- byggstart 1 9 9 1 - 9 2
Enligt
Huddinge kommuns
nya
bostadsprogram kommer
minst 100 nya lägenheter
att byggas i Snättringedalen.
Det
blir låga flerbostadshus,
eventuellt i form av Ca hälften av lägenheterna
bostadsrätter.
Det
aktuella blir 1-2 rum och kök. Samtlägenheter blir boområdet
ligger i närheten liga
stadsrätter
genom HSB. Man
av
Vivo-butiken
på
den
räknar
totalt
med 165 lägenmark
som
tidigare
var
reserverad
för
Flottsbro- heter. Behovet av lägenheter
är emellertid stort och när
leden.
Ont om mark
Det är ont om mark i Huddinge
för
flerbostadshus.
Kvarteret Docenten med terasshus i 2-5 våningar finns
redan planerat på ritbordet,
men byggkostnaderna har hittills
beräknats
bli för
stora för att man ska få erforderliga lån.

kommunen undersäkt var man
kan bygga ytterligare flerbostadshus fastnade man for
området mittemot kv Docenten
samt en liten hörna norr om
Häradsvägen. Kommunen har nu
ett förråd på platsen. Området var tidigare reserverat för den tänkta Flottsbroleden som inte längre ar
aktuell att bygga.

Snättringedalen
Det planerade området har
döpts till Snättringedalen.
De kvarter som berörs mitt
emot Docenten är Sliparen
och
Verkmästaren
mellan
Lönnvägen,
Oxelvägen
och
Koltrastvägen. Området norr
om Häradsvägen gränsar till
Frösövägen/Stråkvägen.
Enligt
bostadsförsörjningsprogrammet skulle det få rum
140 lägenheter i de aktuella
områdena med byggstart 199192. Några definitiva planer
för hur området ska utformas
finns inte, men inom kommunen diskuteras olika alternativ. När det finns ett färdigt förslag kommer man att
presentera det och ge möjligheter till synpunkter. De
som bor inom området lever
redan idag med stor ovisshet
eftersom det har rått byggnadsförbud
i samband med
planerna på Flottsbroleden.
Inget centrum i Snättringe

Korsningen Oxelvägen-Stråkvägen-Källvägen
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Det finns inget centrum i
Snättringe. Inte många utanför
kommunen känner till
Snättringe på samma sätt som
man är bekant med Stuvsta,
Segeltorp
eller Huddinge.
Kanske skulle Snättringedalen kunna placera Snättringe
på länskartan? Några planer
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på att bygga ett centrum i
anslutning till Vivo-butiken
finns inte ännu, men däremot
finns önskemål om ytterligare en barnstuga inom området. Underlaget för ett utbyggt centrum borde finnas
om man räknar med hela Milstensområdet
och Utsälje.
Tillsammans
med
Docenten
skulle Snättringedalen kunna
utgöra hjärtat i Snättringe.
För och emot en förtätning
Att göra förtätningar inom
befintliga villaområden mottas sällan med några ovationer. Samtidigt så vill de
som rotat sig inom ett område ha möjlighet att som
pensionär bo kvar i en lägenhet. Samma sak gäller utflugna ungdomar. Enligt planerna
kommer flerfamiljshusen i Snättringedalen inte
att bli högre än två våning-
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ar . Bygger man högre är man Undersökning
tvungen att installera hiss
Enligt den undersökning som
till dyra kostnader.
Troligtvis blir det bostads- Snättringe Fastighetsägarerätter även här. Frågan är förening gjorde för några år
då hur många ungdomar och sedan ansåg över hälften av
pensionärer som har råd att de svarande att den mark som
köpa nyproducerade bostads- varit reserverad för Flottsskulle
användas
rätter till de priser som är borleden
till
småhusbebyggelse.
aktuella
inom Stor-StockEndast 12 % kunde tänka sig
holm.
enbart flerfamiljshus.
På
frågan
om
bebyggelsen i
För oss som bor inom området Snättringe
kan
förtätas
är det viktigt att hålla tyckte 66 % att tätheten är
ögonen på de fortsatta plan-, bra som den är medan 16 %
erna. Det måste vara ett kunde tänka sig en förtätkrav på att området så myck- ning med flerfamiljshus.
et som möjligt smälter in i
omgivningen. Kostnadsaspekt- Föreningen kommer att följa
er får inte helt lägga hin- utvecklingen av planerna på
der i vägen för att utnyttja Snättringedalen. Innan ett
nya grepp. Även om ingen slutgiltigt beslut tas, ska
idag har andats om punkthus, vi inom föreningen ta och ge
Vi återkommer
så skadar det inte att hålla synpunkter.
ögonen öppna för de planer med mer information efterhand.
som kommer att presenteras.

Sätt knölarna
ner det är vår!!
Sätt grunt!

Potatis är den mest odlade
köksväxten i våra
täppor.
Finns
det
bara några
kvadratmeter
jordplätt
så
petar vi ner några knölar
och
hoppas på färskpotatis
till
midsommarsillen.
Husbladet
har
pratat
"jordpäron"
med
Wilson
Seth
på
Göstas Trädgård
och
fått
goda
råd både
för
odling
och
val
av
sort.
Chansen
att lyckas
är
störst om du är ute i
god tid
och endast väljer
kontrollerad
potatis.
Sätt igång och förgro
Vill du ha tidig potatis och
kunna ta upp det första koket när midsommarstången är
rest måste du lägga knölarna
att förgro 4-5 veckor innan
utplantering.
Lägg gärna sättpotatisen i
flata trälådor och ställ den
ljust i ca 15 graders värme.
Om du inte hittar den ideala
platsen är det mest viktigt
med ljus. Det går bra även i
rumstemperatur. Något underlag behövs inte i lådan.
Potatisen har själv all den
fuktighet som behövs, men
tar tacksamt emot en liten
lätt vattendusch då och då.
Efter 4-6 veckor har potatisen fått små korta, knubbiga
groddar som kan vara gröna
eller rödaktiga. Innan du
tar lådan under armen för
att peta ner dina knölar
måste du ta tempen på jorden. Under 8-10 grader är
det bäst att knölarna får
stanna i stugvärmen.
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Särskilt tidig potatis ska
sättas grunt så man kan dra
nytta av den jorduppvärmning
som kommer uppifrån. 5-7 cm
djup och ca 25 cm mellan
knölarna kan vara ett riktmärke. Mellan raderna tar
man drygt det dubbla för att
få utrymme för kupning.
Potatis växer på nästan alla
jordar, även om den tidiga
föredrar lätt, varm sandjord. Är jorden någorlunda
fuktig kan man vänta med
vattnandet
till
plantan
kommit upp. Gödsla får man
göra med försiktighet och
undvika kväve. Bäst är kompost eller naturgödsel som
med fördel läggs ut under
hösten.
Det tar ca åtta veckor för
potatisen att växa till sig.
Den som har ont om tålamod
kan försiktigt sticka ned
handen
under plantan och
plocka åt sig de största
exemplaren.
Resten får sitta kvar och
bli större. En sådan skattning skadar inte den fortsatta tillväxten.

Sätt bara kontrollerade
knölar!
Även om det verkar dyrt med
speciellt kontrollerad och
plomberad sättpotatis,
så
kan det löna sig i längden.
Potatis har en förmåga att
dra på sig sjukdomar och
skadedjur som sedan är svåra
att få bort från jorden.
Bladmögel,
potatiskräfta,
brunröta, skorv och rostringsvirus är några exempel.
Potatis kan också vara mottaglig för nematoder, vilket
är ett mikroskopiskt litet
djur som angriper rötterna.
Angripna plantor blir småvuxna med hoprullade blad
och skörden mycket dålig.
Olika sorter är olika motståndskraftiga, eller resistenta
som det heter på
fackspråk, mot sjukdomar. Av
de
tidigare sorterna har
Maria god motståndskraft och
ger bra avkastning. Den har
ett gulaktigt kött och anses
ha god smak! Ulster Chieftain ar en ännu tidigare
sort, men blir lätt förvuxen
och ihålig om den ligger
länge i jorden.
Glöm nu inte höstpotatisen
för all hets inför sommarprimörerna. Här finns det
många nya sorter att välja
bland, bl a Grata som är
medeltidig och kan ge upp
till 8 potatisar per stånd.
Grata tål också lite kraftigare gödsling vilket kan

Snättringe

Husblad

öka skörden. Ukama är tidigt
skördemogen
men bör inte
sparas för länge. Vet man om
att det finns risk för bladmögel ska man välja en annan
sort.
Kanske Bellona som
räknas som medelsen och har
ett kraftigt gult kött. Den
kan
odlas ända upp till
Norrbotten.
Vit drottning
eller Evergood,
som
den
egentligen heter,
är den
enda sort som trivs bäst på
lerjordar.
Av de gamla sorterna kan man
säkert få tag i både King
Edward och Bintje.
Seth sätter Magnum Bonum
Wilson Seth kommer själv att
sätta Magnum Bonum, den potatis som fick dåligt rykte
i samband med förra årets
regniga sommar. Då kunde man
uppmäta förhöjda halter av
ett giftigt ämne i den.
Någon risk för att odla och
äta Magnum Bonum finns inte,
anser Wilson Seth. Det är
fortfarande den mest perfekta potatisen!
Ett annat sätt: Färskpotatis
till jul!
En riktig finsmakare vill
naturligtvis alltid ha nyupptagen potatis. Ahlströmmers
knölar
direkt från
plantan till kastrullen.
Då får man smyga ner till
potatislandet i omgångar och
peta ner några knölar. Den
sista sättningen får ske i
början på augusti och ska ge
julpotatis. Du får vara noga
med att ta bort gammal blast
och markera ditt vinterförråd med några kraftiga pinnar.
Varefter termometern
kryper nedåt får du lägga på
flera lager av löv. Då kan
du, om du har tur, kratta
undan
lövet på julaftons
morgon och plocka upp dina
knölar
som
genast måste
skyddas för kylan. Kanske
tomten tycker lika mycket om
färskpotatis som gröt?

Snättringe

Husblad

Bättre cykelställ i Stuvsta
F.d. styrelseledamoten Klas
Ruthman är som många vet en
observant kille.
Nu när våren är här, bina
surrar, blommor sticker upp
och fåglarna kvittrar, har
även Klasses känslor vaknat.
Föremålet för hans reaktion
är
cykelparkeringen
vid
Stuvsta station.
Vid besiktning på plats konstaterade vi att cykelställen någon gång säkert varit
ändamålsenliga och vackra.
I befintligt skick var de
dock delvis trasiga, fula
och till en del obrukbara.
De stod på ett underlag som
skulle behöva förbättras.
Av erfarenhet vet vi att
många snättringebor
gärna

tar cykeln till stationen.
Visst borde vi ha en bättre
cykelparkering. Vi erinrade
oss ett möte där kommunalrådet
Artur
Wadman sade
några
ord
om att detta
skulle lösas.
Vi ringde Wadman som kom
ihåg mötet och som ärligt
förklarade att det var möjligt att frågan hade glömts
bort. Trots att man kunde
fråga sig om det är en fråga
för kommunen eller ej, försökte han inte skjuta ifrån
sig.
Han lovade att prata
med tjänstemännen för att få
en lösning.
Nu är det bara att vänta och
se om det är någon skillnad
mellan ord och handling.
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